työnohjaajakoulutus
nuorisoalalla työskenteleville

Tarvitsetko valmiuksia työnohjaajana toimimiseen?

Haaveiletko itsenäisen työnohjaajan urasta?

Pohditaanko organisaatiossasi, miten ohjausta voisi
hyödyntää hyvinvointia tukevan toimintakulttuurin
kehittämisessä?

”

Oppimissisältöjen omaksumista tukevat
vuorovaikutukselliset ja toiminnalliset menetelmät,
luovuusvalmennus, etätehtävät, opiskelijan saama
ja antama työnohjaus sekä oman työnohjaajuuden
reflektointiin perustuva lopputyö.

”

Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Koulutus on tarkoitettu nuorisojärjestöissä, seurakunnissa ja kunnissa työskenteleville
päälliköille ja tiiminvetäjille, kouluissa työskenteleville opettajille ja muille
ammattilaisille sekä muille nuorisoalalla toimiville, joilla on perusammattitutkinto
ja vähintään viiden vuoden työkokemus.

Koulutuksen pääteemat
•

Tutkiva oppiminen ja aikuinen oppijana

•

Työnohjauksen teoriaperustat ja suhde lähialueisiin

•

Työyhteisön ja ryhmän dynaamiset ilmiöt

•

Johtajuus ja työhyvinvointi

•

Kehittyminen ja kehittäminen työnohjaajana

•

Työnohjauksen käytännöt ja niissä harjaantuminen

Toteutustapa ja koulutuksen antama pätevyys:
Koulutus kestää 2 vuotta (sis. 25 lähiopetuspäivää, opiskelijan saama työnohjaus n.
90 tuntia, opiskelijan antama työnohjaus n. 80 tuntia sekä etä- ja päättötehtävät).
Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet voivat hakea Suomen Työnohjaajat ry:n jäsenyyttä,
joka oikeuttaa toimimaan STOry:n hyväksymänä työnohjaajana. Työnohjaajakoulutuksen
voi suorittaa myös läpäisyperiaatteella ilman pätevyyden hankkimista
osallistumistodistuksen saaden.
Kouluttajina toimivat:
Tiina Honkonen, työnohjaajakouluttaja ja työnohjaaja (STOry)
YTM, nuoriso- ja sosiaalityöntekijä, opettaja
Markus Talvio, työnohjaajakouluttaja ja työnohjaaja (STOry)
FT (kasvatuspsykologia), post-doc tutkija ja työnohjaaja
Paikka ja aika:
Koulutus alkaa, kun riittävä osallistujamäärä on kasassa. Lähipäivät järjestetään
Helsingissä.
Ilmoittautuneiden haastattelut järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Hinta: 6000 € + alv sekä opiskelijan itsensä valitseman työnohjauksen hinta.
Koulutuksen voi maksaa myös erissä.

”

tunne- ja vuorovaikutustaidot
oman ohjaajaroolin reflektointi

ryhmädynamiikka ja ryhmäroolit
ilmiöpohjainen oppiminen

nuorten kanssa toimiminen
kokemuksellinen oppiminen

motivaatio.

”

Hakuohje
Hae lähettämällä yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, taustataho
ja ammatti) sähköpostilla osoitteeseen: saara.kallio-kokko(a)nuortenakatemia.fi.
Kerro lisäksi lyhyesti kuka olet, koulutus- ja työtaustasi sekä miksi päätit hakeutua
koulutukseen.
Hakeneille järjestetään haastattelu, jonka jälkeen tehdään valinta koulutukseen
hyväksyttävistä.
Lisätietoja: www.nuortenakatemia.fi

Yhteystiedot
Saara Kallio-Kokko
Nuorten Akatemia
kehittämispäällikkö
saara.kallio-kokko(a)nuortenakatemia.fi
gsm. 050 5905 123
Kouluttajat:
Tiina Honkonen
tiina.honkonen(a)gmail.fi
gsm. 040 731 8964

Markus Talvio
markus(a)markustalvio.com
gsm. 045 134 1634

